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Van de bestuurstafel 

Allereerst  namens de wijkraad nog de beste 

wensen voor 2023. Dat het een goed en veilig 

jaar mag worden voor u!  

 

Wat die veiligheid en uw eigen veiligheid 

betreft, bent u weleens opgelicht? Of vraagt u 

zich wellicht weleens af of u wel voldoende 

bent toegerust om oplichtingspraktijken te 

herkennen? Aan de deur of  via internet of 

telefoon? 

  

Bij voldoende belangstelling organiseren we 

een themamiddag. Lees meer hierover in deze 

nieuwsbrief en geef vooral uw belangstelling 

door!  

 

                 

Jaarvergadering 17 april met als thema 

Duurzaamheid en Verduurzaming 
Op de jaarvergadering van 17 april legt de 

wijkraad net als ieder jaar verantwoording  af 

over de gedane activiteiten van het  afgelopen 

kalenderjaar.  

Locatie: Odapark 

Aanvang: 19.30 uur 

 

 
 

Na de presentatie van het financieel- en 

secretarieel overzicht, houdt dhr. Geert Geujen 

(van de gemeente Venray) een presentatie 

over duurzaamheid en in dat verband ook het 

besparen van energie door het verduurzamen 

van uw huis.   

Dhr. Geujen zal zijn presentatie richten op 

vragen en onderwerpen die de wijkbewoners 

van Vlakwater bezighouden. Waar wilt u wat 

meer over weten? Laat het ons weten en geef 

uw vragen door via wijkraad@vlakwater.org  

 

We hopen op uw belangstelling! 

 

 

Stand van zaken VieCuri-terrein 
Er is al veel gesproken over de herinrichting van 

het ziekenhuisterrein. Maar wanneer gaat een 

en ander gebeuren?  

 

Hier het te verwachten tijdschema. Het is een 

voorlopige planning. Het kan dus ook nog 

anders lopen.  

2023-2025  Voorbereiding nieuwbouw 

   ziekenhuisvoorziening 

2025  Start realisatie nieuwbouw 

   ziekenhuisvoorziening 

2027  Opening De Wieën en sluiting 

Merseloseweg 

2028  Start sloop Merseloseweg 

2029  Start realisatie herinrichting 

Merseloseweg 
 
Werkgroep  VieCuri heeft niet stilgezeten. Uit 
alle informatie, verkregen uit de woonenquête 
en/of gesprekken met de wijkbewoners (o.a. 
jaarvergadering), heeft de werkgroep de 
wensen en belangen van de wijkbewoners van 
Vlakwater geformuleerd, toegelicht en 
onderbouwd in een document getiteld “De 
belangen en wensen van de wijk aangaande de 
toekomstige herinrichting van het VieCuri-
terrein”. 
 
Dit document wordt aangereikt aan de partijen 
die betrokken zijn bij of een belang hebben in 
de toekomstige herinrichting van het VieCuri-
terrein.  

mailto:wijkraad@vlakwater.org
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De wensen en belangen van de wijk zijn in vier 
thema’s uitgewerkt: 

• Het behoud van het open en ruime karakter 
van de wijk 

• Behoud van het bosdeel aan de Notarisberg 

• Meenemen van de woonwensen van de 
wijkbewoners 

• Het inrichten van een Multifunctionele 
Accommodatie (MFA) 

De thema’s vinden hun grondslag in de 
woonenquête en/of gesprekken met de 
wijkbewoners.  
 
Het laatste thema richt zich vooral op het 
rekening houden met het toenemende 
vergrijzend profiel van de wijk. Veel mensen 
willen graag in de wijk blijven wonen, maar dan 
wel in een woning die levensloopbestendig is 
en die geschikt is om zorg te kunnen 
ontvangen. Als dergelijke woningen 
beschikbaar komen, zou dit ook de gewenste 
doorstroming kunnen stimuleren. 
Wilt u het document inzien? Klik hier! 

 

Vlakwater een droom van een wijk 

 

 
 

Een nieuw welkomstbord (hopelijk voldoende 

vandalismebestendig) in het hart van de wijk 

aan de Merseloseweg, tegenover het 

ziekenhuis. Op het nu nog open midden-

gedeelte zullen in de toekomst  wijk- en 

wijkraadactiviteiten aangekondigd worden.  

 

 

 

Van onze wijkverpleegkundigen 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen   
 
Wist u dat er naast de hulpmiddelen die 
verkrijgbaar zijn bij een thuiszorgwinkel in 
Venray of online ook de mogelijkheid bestaat 
om ondersteuning vanuit het Groene Kruis 
Thuiszorg te ontvangen om hiermee om te 
gaan?  

 
Hoe werkt dit dan? 
 
Als u bij ons in beeld komt via de huisarts of via 
telefonisch contact met bijvoorbeeld de 
klantenservice over een hulpvraag voor vragen 
en/of ondersteuning bij het gebruik van een 
hulpmiddel, dan kunnen we middels een 
huisbezoek samen met u bepalen waar we hulp 
in kunnen bieden om ervoor te zorgen dat u 
hierin weer zelfstandig verder kunt.  

 
Kijk ook eens op de volgende website: 
https://www.medipoint.nl/home  
 
Klantenservice de Zorggroep: 088-6108861 
Of benader ons persoonlijk (zie colofon).  

https://vlakwater.org/images/nieuwsbrieven/Document_Vlakwaterbelangen_VieCuri-terrein.pdf
https://www.medipoint.nl/home
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Nieuws van de Gemeente 
Campagne (senioren en) veiligheid 

 

 
 
De gemeente Venray heeft een voorlichting 
ontwikkeld in afstemming met het 
cybercrimeteam van de politie. Bij voldoende 
interesse halen we deze voorlichting ook naar 
Vlakwater. 
 
Het is een voorlichting van maximaal 75 
minuten. De voorlichting is  ontwikkeld voor 
senioren, maar iedereen is welkom!  
 
Tijdens deze (interactieve) voorlichtings-
bijeenkomst zal men diverse manieren laten 
zien hoe er van het vertrouwen van mensen 
misbruik gemaakt kan worden. Deze situaties 
zijn gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk. 
U ontdekt hoe u alert kunnen zijn op personen 
die proberen u op te lichten en wat u moet 
doen als u, ondanks voorzorgsmaatregelen, 
toch slachtoffer wordt van dergelijke 
praktijken. U leert eveneens verdachte zaken 
herkennen op de telefoon, laptop of computer. 
 
Wilt u dat deze voorlichting naar Vlakwater 

komt? Geef dan uw belangstelling door via 

wijkraad@vlakwater.org of telefonisch via 06 

11455980. Alleen bij voldoende interesse kan 

deze doorgang vinden. 

 
Hulp bij digitale zaken  

Onze samenleving wordt steeds digitaler, maar 

helaas kan lang niet iedereen  meekomen in die 

ontwikkeling. De kloof tussen mensen met en 

zonder voldoende digitale vaardigheden wordt 

steeds groter. Om die laatste groep te helpen, 

biedt de bibliotheek laagdrempelige dienst-

verlening.  

 

 
 

Er zijn spreekuren, workshops en cursussen op 

maat, veelal gratis en ook voor niet-leden: 

 

Informatiepunt digitale overheid 

Heeft u vragen of wilt u hulp met het aanvragen 

van toeslagen, digiD,  uw rijbewijs, of heeft u 

vragen over uw pensioen, donorregistratie etc. 

Kom dan naar de bibliotheek. 

 

Iedere dinsdag van 14:00 tot 15:30 uur en 

iedere donderdag van 15:30 tot 17:00 uur in de 

Bibliotheek Venray.  

 

DigiCafé Venray  

In het DigiCafé kunt u terecht met vragen over 

de tablet, iPad, laptop, smartphone of e-

reader, apps installeren, werking van Windows 

of MacOs, Whatsapp enz.  

 

Iedere eerste maandag van de maand van 

14:30 tot 16:30 in de Bibliotheek Venray.  

 

Computercursus voor beginners 

De cursus is één keer in de week en speciaal 

voor diegenen die niet of nauwelijks met een 

mailto:wijkraad@vlakwater.org
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computer hebben gewerkt. De deelnemers 

werken in eigen tempo onder begeleiding van 

een vrijwilliger.  

 

Iedere woensdag en vrijdag van 09.00 – 11.00 

uur in de Bibliotheek Venray.  

 

Cursus digitaal zaken doen met de overheid 

Tijdens drie bijeenkomsten van 15:00 tot 17:00 

uur, leert u stap voor stap digitaal zaken te 

doen met de overheid: een DigiD te gebruiken 

en de websites van de SVB, de Belastingdienst 

en de gemeente te raadplegen. Ook de website 

MijnOverheid.nl wordt besproken.  

 

Enige kennis over het omgaan met een 

computer wordt verwacht. Ook moet u 

beschikken over een DigiD.  

 

Bekijk de website voor actuele data in de 

Bibliotheek Venray. 

 

DigiVitaler 

Deelnemers maken kennis met digitale zorg en 

leren er mee werken. Elke workshop behandelt 

een vorm van digitale zorg, zoals Thuisarts.nl, 

Apotheek.nl, gezondheidsapps, het 

patiëntenportaal van de huisarts en het 

videoconsult.  

 

Bekijk op www.biblionu.nl  voor actuele data. 

 

 

 

Locaties elektrische laadpalen 
Bewoners hebben de kans gehad bezwaar te 
maken per locatie via het traject van het 
verkeersbesluit. De locaties zijn nu definitief en 
het verkeersbesluit is onherroepelijk. Hierin is 
zo goed mogelijk gekeken naar alle reacties. 
 

Bij verschillende locaties zal ten eerste één 
laadpunt in gebruik genomen, pas als het 
gebruik goed gaat zal de tweede gerealiseerd 
worden. 
 
De definitieve locatie in Vlakwater is de 
parkeerplaats aan de Merseloseweg tegenover 
het ziekenhuis.  

 

 
Nieuws van de Politie 
 

 
 
De crimineel in beeld 
Ben ik in beeld? Dat is wat inbrekers en andere 
personen die crimineel gedrag vertonen niet 
graag willen: op beeld staan van een 
bewakingscamera. 
 
Veel particulieren beschikken over bewakings-
camera’s en/of videodeurbel. Met die beelden 
bestaat de kans dat de politie de verdachte van 
een strafbaar feit kan achterhalen.  
 
Wilt u de politie helpen bij het oplossen van 
een misdrijf?  
 
Heeft u een bewakingscamera of videodeurbel 
registreer dan ook uw camera of deurbel op de 
website van de politie: 
www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-
beeld.html  
 
 
                
 
 
 
           

http://www.biblionu.nl/
http://www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html
http://www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html
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Colofon  
 
Nieuwsbrief Vlakwater,  
voor alle wijkbewoners 
 
Bestuur 
Loes Straatman (voorzitter) 
Inge Adriaansens (secretaris) 
Pieter Weerts (penningmeester) 
Hans Visscher 
Wiek Noldus 
Helma van Elst 
 
Werkgroepen 
Lief en Leed 
E: liefenleed@vlakwater.org    
Kinderactiviteiten  
E: vlakwaterkinderen@gmail.com  
VieCuri 
E: wijkraad@vlakwater.org  
 
Wijkteam 
Wijkverpleegkundige Cindy Eeren 
E: Cindy.eeren@dezorggroep.nl  
M: 06 82046967 
Wijkverpleegkundige Luciënne Vermeulen 
E: Luciënne.vermeulen@dezorggroep.nl  
M: 06 43239650 
Wijkagent Harold Jacobs 
E: harold.jacobs@politie.nl  
T: 0900-8844 
 
Stichting Wijkraad Vlakwater 
IBAN: NL13 RABO 0150 1602 83 
KvK: 59909811 
E: wijkraad@vlakwater.org 
W: www.vlakwater.org   
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u 
inwoner bent van de wijk Vlakwater (of 
anderszins verbonden met deze wijk. U kunt 
zich uiteraard te allen tijde hiervoor 
afmelden. Stuur dan een e-mail naar 
nieuwsbrief@vlakwater.org  
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